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Sapporo

Tokyo

Osaka

Hiroshima

Fukuoka

Nagoya

Kyoto

Jalan-jalan ke Tottori

Tottori

Tottori berjarak 80 menit penerbangan dari 

Tokyo dan beberapa jam dengan kereta api 

dari Osaka dan Kyoto. Terletak di antara Laut 

Jepang dan Pegunungan Chugoku, Kawasan 

dengan keindahan alam yang tak tertandingi 

ini diberkati dengan kekayaan hasil bumi dan 

lautnya dan menjadikan prefektur ini sebagai 

destinasi ideal bagi para wisatawan yang 

ingin menjelajahi destinasi baru di Jepang.
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Hamparan bukit pasir yang megah di bawah 

kilauan langit berbintang. Hutan-hutan tua 

menyelimuti pegunungan dengan tempat sakral

yang dijaga layaknya rumah singgah untuk para 

dewa. Warisan budaya yang dibudidayakan

selama beratus tahun lamanya, terus hidup di kuil 

yang dipenuhi oleh sejarah. Nikmatnya hidangan 

lokal disajikan hanya memakai bahan segar yang 

diambil langsung dari alam yang kian berganti 

setiap musimnya. Di sini, terdapat banyak sekali 

pengalaman unik menanti untuk dijalani. Di sini, 

Anda tidak harus puas hanya dengan melihat 

pemandangan yang telah disaksikan orang lain.

Datanglah ke Tottori dan temukan Jepang yang 

belum pernah Anda temui.

Tottori,

siap untuk 

petualangan Anda.
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9:00 a.m.

1:00 p.m.

Tottori Hanakairo
Flower Park

©Mizuki Productions

Mizuki Shigeru Road

Bukit dan lembah luas diselimuti oleh bunga yang bermekaran 

pada setiap musimnya di salah satu taman bunga terbesar di 

Jepang. Pameran bunga lili yang diadakan sepanjang tahun 

menjadi daya tarik utama tempat ini karena menampilkan 

sebanyak 15 varietas —koleksi bunga lili terbesar di Jepang.

Pemandangan menakjubkan lainnya adalah hamparan bunga 

sebanyak 14.000 tangkai dengan total luas taman mencapai 

80.000 meter persegi yang ditata dengan anggun di 

Moonlight Flower Garden.

TOTTORI 
Pemandangan alam yang luar biasa beserta segala latar-belakang sejarah, signifikansi budaya, serta makanan lezat

 yang tak terlupakan hanya dapat ditemukan di sini; rasa kekaguman yang memenuhi hati sejak awal kedatangan 

di Tottori. Hanya dalam beberapa hari, di sini Anda akan menemukan sisi lain Jepang yang bahkan tidak pernah 

Anda dapat bayangkan sebelumnya— Sisi baru dari Jepang yang memikat hati.

Makhluk fantastis dari cerita rakyat Jepang yang 
disebut Yōkai ini akan memikat hati para wisatawan 

 dari beragam usia yang datang ke situs populer, 
tempat yang didedikasikan untuk memamerkan 
ragam hasil karya dari komikus terkenal di Jepang, 
Mizuki Shigeru. Sebuah jalan yang membentang 

sepanjang 800 meter dari Stasiun JR Sakaiminato 
ke kota ini menampilkan sebanyak 177 buah patung 

 perunggu dari karakter ciptaan Mizuki Shigeru.  
Ketika malam tiba, patung yang bermandikan 

cahaya rembulan ini akan menciptakan siluet dari 
sosok-sosok Yokai yang membuat Anda seolah 
sedang berada di Alam lain.

Semua Pengalaman Pertama Anda, 
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3:00 p.m.

[ Kitanizawa Mountain Stream ]

HARI KE-1 Mizuki Shigeru Road

MAP 1

 

MAP 2

110 Tsuruda, Nanbu-cho, Saihaku-gun, Tottori

MAP 3

Mitsukue, Kofu-cho, Hino-gun, Tottori

Tepat di jantung hutan lebat Oku-Daisen terletak situs dengan  

keindahan alamnya, rumah bagi mata air pegunungan yang murni dan 

pohon beech Jepang tua. Nikmati berjalan kaki di jalur pegunungan  

terpencil  dan cobalah untuk membuka telinga Anda lebar-lebar untuk 

mendengar suara gemericik air sungai, merdunya suara nyanyian 

burung, dan rasakan diri  Anda seolah dibawa ke tempat lain jauh dari 

hiruk pikuk kota. Sebuah situs keramat yang indah di semua empat 

musim Jepang ini, pasti akan merevitalisasi pikiran, tubuh, serta 

menghilangkan  penat diri Anda dari  tekanan kehidupan modern. Bagi 

mereka yang ingin menjelajahi daerah ini secara menyeluruh, tersedia 

tur pemandu dan opsi  tambahan lainnya seperti mengamati burung di 

musim semi, hingga aktivitas bermain salju pada musim dingin.

Dari Taisho-machi hingga Hon-machi, 

Sakaiminato-shi, Tottori ( Sekitar 800 meter 

dari stasiun JR Sakaiminato)

Mt. Daisen 

(Kitanizawa Mountain Stream)

Pemberhentian pertama membawa kami ke Mizuki Shigeru Road, 

di sini kami diajak masuk ke dalam dunia lain, tempat bagi makhluk 

supernatural seperti yang digambarkan oleh komikus paling 

terkenal di Jepang, Mizuki Shigeru. Selanjutnya, kami berjalan-jalan 

melalui hamparan warna-warni bunga di Hanakairo Flower Park 

yang luas. Dari lereng bukit yang diselimuti dengan indahnya 

bunga berwarna merah, kami menatap tujuan kami selanjutnya: 

Puncak bersalju Gunung Daisen yang menjulang tinggi menembus 

lapisan awan. Mendaki melalui hutan lebat yang berwarna merah  

keemasan, kami menemukan Aliran Gunung Kitanizawa yang 

menakjubkan. Suara gemercik airnya yang merdu seolah-olah 

sedang berbisik, mengundang agar kami dapat segera berkunjung 

kembali untuk merasakan lagi keindahan serta keajaiban alam 

Tottori yang menanti kami di musim lainnya.

Petualanganpun dimulai
Western Area

Mt . Daisen 

Tottori Hanakairo Flower Park

Western Area

Western Area
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9:00 a.m.

11:00 a.m.

[White Wall District ]

 

©GOSHO AOYAMA/SHOGAKUKAN

 

Gosho Aoyama Manga Factory 
Temui Detektif Conan di Tottori!

Gosho Aoyama Manga Factory menampilkan 

sejumlah atraksi dan pameran yang dirancang untuk 

mengajak pengunjung ke dunia manga dari serial 

anime populer Detective Conan. Dibuka pada tahun 

2007, Manga Factory memiliki banyak informasi dan 

panduan yang tersedia dalam berbagai bahasa 

sehingga para tamu dari seluruh dunia dapat 

menikmati fasilitas tersebut secara menyeluruh.

Shirakabe Storehouse 
Kurayoshi
 
Dirancang sebagai distrik pelestarian  untuk 

bangunan-bangunan bersejarah, White Wall District

Kurayoshi tetap setia mempertahankan 

suasana asalnya semenjak dibangun pada zaman 

Edo dan Meiji. Jembatan batu dan atap genteng 

merah sangat kontras dengan mortar putih gudang 

untuk menciptakan pemandangan kota yang elegan 

yang sudah jarang sekali terlihat pada saat ini. 

Dahulunya digunakan sebagai tempat pembuatan 

bir dan pabrik kecap, bangunan ini sekarang 

menjadi rumah bagi berbagai toko barang lokal, 

kedai teh, kafe, galeri, serta banyak lagi lainnya.
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2:00 p.m.

MAP 4
1414 Yurashuku, Hokuei-cho, Tohaku-gun, Tottori

MAP 5

MAP 6

Mitokusan Sanbutsuji Temple

Mitokusan 
HARI KE-2

Kuil di Sanbutsuji terletak di lereng batu curam 

Sanbutsu ji Temple
di Gunung Mitoku. Rasakan sensasi mendaki gunung

melewati jalur yang konon pada jaman dahulu 

menjadi tempat berlatih bagi para pertapa. 

Singkirkan semua rasa penat pada diri Anda dengan 

menikmati pemandangan alam yang menawan. 

Di akhir perjalanan terdapat Aula Nageire yang 

menanti Anda, seolah-olah dengan kekuatan 

spiritualnya dapat menarik hati Anda untuk 

menyempatkan diri pergi ke sisi jurang terjal, yang 

telah berdiri kokoh selama lebih dari seribu tahun.

Shirakabe Storehouses Kurayoshi

(White Wall District)

Shinmachi 1 chome,Higashinaka-machi,Uo-machi,

and Togiya-machi,Kurayoshi-shi, Tottori

1010 Mitoku, Misasa-cho, Touhaku-gun, Tottori

Ke Dimensi Lain dan Kembali Lagi

Hari kedua kami dimulai di Conan Town (kota Hokuei) di mana kami menemukan 

harta karun berupa karya seni asli dan pameran interaktif yang menampilkan 

karakter dari seri populer Detektif Conan di Gosho Aoyama Manga Factory. 

Selanjutnya, berjalan-jalan melalui pemandangan tradisional di White Wall 

Storehouses District Kurayoshi yang dijaga kelestariannya dengan cermat 

seolah-olah membawa kita kembali ke Jepang pada masa lalu. Setelah makan 

siang, kami mengencangkan ikat pinggang kembali dan menantang diri kami 

untuk melakukan pendakian ke jalur berbahaya di Gunung Mitoku, menelusuri 

hutan purba, mendaki lereng yang curam, melewati situs keramat yang diakhiri 

dengan pemandangan lembah yang menakjubkan serta melihat lebih dekat 

keajaiban arsitektur yang telah berusia seribu tahun.

Gosho Aoyama Manga Factory 

Temui Detektif Conan di Tottori!
Central Area

Central Area

Central Area
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4:30 p.m.

9:00 a.m.

 

Tottori Sand Dunes

Tottori Nijisseiki Pear Museum
Perkaya pengetahuan Anda tentang pir yang menjadi salah satu produk khas lokal 

Tottori, melalui pameran yang disajikan secara interaktif dan informatif. Sebuah 
pohon pir besar dengan cabang-cabang menjalar panjang hingga sekitar 20 meter 
berdiri kokoh di aula utama sebagai simbol daripada museum dan bukti keahlian para 
petani lokal dalam mengembangkan produknya. Pengunjung dapat juga mencicipi 

tiga jenis pir Tottori sepanjang tahunnya. Jangan lupa untuk mencicipi sendiri es krim 
pir lembut, serta membeli cemilan untuk menemani perjalanan seru Anda di Tottori.

Tottori Sand Dunes atau Bukit Pasir Tottori adalah 

tujuan wisata paling terkenal dari prefektur ini. 

Berukuran lebih dari empat puluh meter dari kaki bukit 

hingga ke puncak, bukit pasir pesisir ini membentang 

luas sehingga menciptakan ilusi di mana kita seakan-

akan sedang berada di sebuah gurun pasir. Angin yang 

bertiup dari Laut Jepang meninggalkan pola yang unik 

di atas pasir. Di sini para wisatawan dipersilakan untuk 

mencoba berbagai macam aktivitas termasuk hiking, 

paralayang, menaiki unta, serta bersepeda.
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1:00 p.m.

HARI KE-3

Tottori Sand Dunes

MAP 9

MAP 8

MAP 7

2164-661 Yuyama, Fukube-cho,  

Tottori-shi, Tottori

Uradome Coast 

(San’in Kaigan Geopark)

Uradome, Iwami-cho, Iwami-gun, Tottori

Tottori Nijisseiki Pear Museum

Uradome Coast
[ San’in Kaigan Geopark ]
Selama ribuan tahun laut Jepang secara alami mengikis 

bebatuan, menciptakan lengkungan tebing yang tinggi 

curam serta gua-gua yang menghiasi dengan elok Pantai 

Uradome. Selain itu, ombak pantai yang tiada lelah terus

menyisir pantai selama bertahun-tahun telah menciptakan 

pantai dengan pasir putih paling lembut dan menjadikan 

pesisir pantai Uradome sebagai destinasi ideal untuk 

berwisata di musim panas.

Rasa manis yang memanjakan 

lidah dan mata.

Sensasi manis yang luar biasa untuk lidah dan mata mengawali 

hari ketiga kita di Museum Pir Nijisseiki , di mana dalam rentang 

satu jam saja kita akan mempelajari lebih banyak tentang produk 

simbolik prefektur Tottori. Yang paling berkesan adalah sewaktu 

hendak mencicipi buah pir, staf yang ramah akan mengajak kita 

untuk mencoba tiga macam pir lokal untuk mengetahui jenis pir 

mana yang paling kita sukai— sulit sekali untuk memilih! 

Selanjutnya, saat melintasi Pesisir Uradome, kita menemukan 

jalan setapak yang membawa kita ke teluk yang berada di antara 

tebing laut terjal dan berdiri di pantai putih yang dihiasi pohon 

pinus untuk menyaksikan ombak besar menerjang bebatuan.

Puncak keseruan dari aktifitas hari itu adalah mendaki bukit pasir 

di Tottori Sand Dunes. Setelah lelah beraktifitas, kita dapat 

duduk di puncak bukit dan menyaksikan matahari terbenam di 

seberang Laut Jepang.

198-4 Dakyoji-cho, Kurayoshi-shi, Tottori 

 (Di dalam Kurayoshi Park Square)

Central Area

Eastern Area

Eastern Area
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10:00 a.m.

HARI KE-4

MAP 10

MAP 11

707 Ashizu, Chizu-cho, Yazu-gun, Tottori

MAP 12

877 Hashimoto, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori

Kediaman Ishitani adalah bangunan terbesar di kota pos Chizu yang berkembang pesat 

selama periode Edo (pada tahun 1603-1868). Bangunan ditata sedemikian rupa untuk 

mengelilingi taman serta halamannya yang luas, mansion ini terdiri dari 40 kamar dan 

tujuh gudang berdinding tanah. Direnovasi pada awal abad ke-20, keahlian luar biasa 

arsitektur dari bangunan ini dalam membuat pintu geser, transom, lukisan, serta dekorasi 

lainnya telah menempatkannya ke dalam daftar properti budaya Jepang sebagai bagian 

dari arsitektur tradisional yang masih dijaga hingga sekarang.

Eastern Area

Mitaki-en

Eastern Area

Eastern Area

Ishitani Residence

Memanjakan Perut dan Menenangkan 

Jiwa dengan Keindahan Alam

Hari terakhir kami berawal di Kediaman Ishitani yang

dulunya merupakan kediaman dari keluarga terkemuka, kini 

berdiri tegak sebagai contoh dari hasil teknik arsitektur 

tradisional Jepang. Sembari duduk di beranda kita dapat 

mengagumi taman tradisional yang luas, serta merasakan 

kedamaian yang tak terlukiskan. Sempatkan pula makan siang 

di Mitaki-en, sebuah restoran bernuansa harmonis dengan 

pemandangan hutan di sekitarnya. Gemericik air sungai dan 

kicauan burung menambah nikmat cita rasa dari hidangan 

musiman yang disiapkan dengan bahan baku yang dipanen 

langsung dari perkebunan. Pemberhentian terakhir kami 

adalah Cocogarden di Oenosato Resort di mana kami dapat 

menikmati pancake manis nan lembut yang dibuat dengan 

telur yang diambil langsung dari peternakan setempat.

Cocogarden Oenosato Resort

Ishitani Residence

396 Chizu, Chizu-cho, Yazu-gun, Tottori
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3:00 p.m.

12:30 p.m.

Restoran bernuansakan bangunan tradisional Jepang yang 

Mitaki-en

DAY 2

DAY 4

DAY 3

Mitaki-en

Mizuki Shigeru Road

Tottori Hanakairo

Flower Park

Mt. Daisen

 (Kitanizawa Mountain Stream)

Mitokusan 

Sanbutsuji Temple

Tottori 

Sand Dunes

Uradome Coast 

(San’in Kaigan Geopark)

Tottori Nijisseiki 

Pear Museum

1

2

3

4

5

6

8

11

10

9

7

12

indah dengan atap jerami, perapian terbuka, serta air sungai 

yang mengaliri halaman langsung dari gunung. Mitaki-en 

menyajikan masakan sehat dan tentunya lezat yang disiapkan 

dengan sayuran segar yang dipetik langsung dari alam 

pegunungan dan bahan-bahan bersumber lokal lainnya. 

Setelah makan, pengunjung dapat berjalan-jalan di sekitar 

restoran untuk menikmati pemandangan alam serta suara air 

terjun yang merdu untuk membuang jauh rasa penat.

Oenosato Resort adalah rumah bagi 

pertanian yang menganut prinsip ramah 

lingkungan. Produk andalan dari 

peternakan yang juga berada di sini 

adalah telur unik yang dihasilkan dari 

ayam buras. Dengan kuning telurnya 

yang kaya akan protein serta putih 

telurnya yang penuh cita rasa, telur-telur 

ini adalah bahan rahasia dari pancake 

yang sangat lembut dari Cocogarden 

Café yang terkenal disajikan dengan 

berbagai topping musiman.

Mt. Daisen

DAY 1

Gosho Aoyama Manga Factory 

Temui Detektif Conan di Tottori! Airport

Tottori

Yonago

Airport

Cocogarden  
Oenosato Resort

Rekam Perjalanan

Shirakabe  Storehouse 

Kurayoshi

(White Wall District)

Ishitani 

Residence

Cocogarden 

Oenosato Resort
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MUSIM PANAS
Gemerlap Malam dengan cahaya kunang-kunang

Pergi "Glamping" di Mt. Daisen

MUSIM SEMI
Bunga sakura

A C E

B D F

B. Jinpukaku

MAP 14
2-121 Higashi-machi, Tottori-shi, 

Tottori
MAP 16

D. First class Backpackers

Inn DAISEN

706 Kobayashi, Hoki-cho, 

Saihaku-gun, Tottori

C. Fukumaki Firefl y Country

MAP 15
Fukumaki, Nichinan-cho,

Hino-gun, Tottori

A. Utsubuki Park

MAP 13
Nakano-cho, Kurayoshi-shi,

Tottori

Musim semi adalah salah satu musim paling menakjubkan di 

Jepang, dan tentunya sangat cantik pula di Tottori di mana Anda 

dapat mengagumi taman bunga sakura yang mekar dengan 

indahnya. Rumah bagi hampir 4.000 pohon sakura, Taman 

Utsubuki di Kurayoshi adalah tujuan utama untuk hanami (melihat 

bunga). Terletak di kaki gunung, taman yang juga merupakan 

bagian dari hutan ini tampak hidup dengan warna-warni bunga 

yang bermekaran di sekeliling kolam dan jembatan merah yang 

menawan. Saat malam tiba, lentera tradisional menyala 

menciptakan pemandangan  yang akan membuat Anda takjub 

Ketaka menyaksikannya. Di Reruntuhan Kastil Tottori, Jinpukaku 

yang bersejarah, sebuah rumah besar putih dengan dua lantai yang 

berdiri sebagai simbol modernisasi era Meiji, memberikan latar 

belakang yang luar biasa untuk mengagumi bunga sakura.  

Musim panas di Tottori dipenuhi dengan pemandangan yang 

mempesona, salah satunya adalah kunang-kunang Fukumaki. Setelah 

matahari terbenam, sekitar 20.000 kunang-kunang himebotaru liar 

menerangi hutan di lereng gunung dengan kelip cahaya indahnya yang 

tentu aja akan menjadi pengalaman menarik yang tidak akan terlupakan.

Di First Class Backpackers Inn DAISEN (FBI DAISEN), nikmati 

pengalaman "glamping" yang merupakan perpaduan dari kata "glamor" 

dan “camping”. Berbagai tenda dan kabin mewah yang nyaman tersedia 

untuk dipilih, dan tentunya memiliki fasilitas lengkap termasuk shower. 

Selain itu, terdapat restoran dan bar untuk menikmati makanan, m inuman, 

dan musik dengan suasana hutan yang indah.  

TOTTORI FOR   Keindahan Sepanjang Tahun

Central Area

Easter Area Western Area

Western Area



13

TOTTORI FOR   ALL SEASONS

MUSIM DINGIN
Winter Wonderland

Surga Olahraga Musim Dingin

Dedaunan Musim Gugur yang Menakjubkan

C E

D F H

F. Daisenji Temple

MAP 18
9 Daisen, Daisen-cho,

Saihaku-gun, Tottori
MAP 20

H. Tottori Wakasa

Hyonosen Skiing Area

631-13 Tsukuyone, Wakasa-cho, 

Yazu-gun, Tottori

G. Daisen White Resort

MAP 19
96 Daisen, Daisen-cho,

Saihoku-gun, Tottori

E. Oshika Gorge

MAP 17
Kannokura, Misasa-cho,

Tohaku-gun, Tottori

Spring, summer, fall, winter — temukan semua

 keindahan empat musim hanya di Tottori. 

G

Hutan serta pegunungan yang hijau seakan berubah menjadi 

permadani dengan warna merah, oranye, dan emas menandai 

kembalinya musim gugur yang sangat indah di Tottori. Jalur 

pendakian di Oshika Gorge menawarkan pemandangan yang 

menakjubkan sepanjang tahun, akan tetapi sangat memikat 

ketika dikelilingi oleh daun-daun yang berwarna kemerahan, 

serta air terjunnya yang deras. Tempat ideal lainnya untuk 

menikmati musim gugur adalah Kuil Daisenji, kompleks Buddha 

berusia 1000 tahun yang terlindungi di dalam hutan di Gunung  

Daisen. Nikmati warna-warna cemerlang berlatarkan arsitektur 

bersejarah, gerbang yang megah, jalan setapak dari batu, dan 

banyak lagi. Pada malam hari, kompleks kuil diterangi dengan 

temaram lampu merah membara, memberikan suasa musim 

gugur yang menawan.

Sekitar Gunung Daisen menawarkan ski terbaik di seluruh 

Jepang bagian barat. Di Daisen White Resort, empat lereng 

ski utama menjanjikan kualitas salju terbaik dan 

pemandangan menakjubkan dengan pemandangan 

Gunung yang tertutup salju. Daisen dan Laut Jepang 

terbentang sejauh mata memandang, menunggu para 

pecinta alam untuk mengunjunginya.

Gunung Hyonosen, menjadi tujuan para penikmat olahraga 
ski dan snowboard nomor satu di Jepang bagian barat, 
memikat hati para pecinta olahraga musim dingin. Berlayar 
menuruni lereng dan nikmati pemandangan yang tak biasa 
dari “ice monster” (pohon pinus yang tertutup salju) yang 
terkenal di area ini.    

MUSIM GUGUR

Central Area

Western Area

Western Area

Eastern Area
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MAP 21

2083-17 Yuyama, Fukube-cho, Tottori-shi, Tottori

MAP 24

1-2971-2 Kaji-machi,

Kurayoshi-shi, Tottori

MAP 25

Daisen, Daisen-cho,  

Saihaku-gun, Tottori

MAP 26

651 Sakae-machi, Tottori-shi, 

Tottori

Sand Museum

Museum Miniatur Kurayoshi

 

L

Sand Museum di Tottori merupakan pameran pahatan pertama di dunia 

yang diadakan di dalam ruangan yang seluruhnya berbahan dasar pasir. 

Sejak 2012, museum ini didedikasikan untuk memamerkan karya seniman 

dari seluruh belahan dunia. Karena terbuat dari pasir, sayangnya 

mahakarya ini tidak dapat bertahan selamanya. Tapi memang, kefanaan 

inilah yang memberi patung pasir rasa keunikannya tersendiri. Dilengkapi 

dengan fasilitas dinding kaca serta alun-alun yang dibuat tinggi 

memberikan pemandangan bukit pasir yang sangat indah.

ihat lebih di Tottori

 

Di tengah pemandangan jalan berdinding 

putih tradisional Kurayoshi, Anda akan 

menemukan atraksi yang lebih modern: 

Museum Miniatur Kurayoshi. Di dalamnya, 

terdapat sekitar 2.000 kreasi ulang 

miniatur dinosaurus, hewan, karakter 

anime populer, dan banyak lagi. Museum 

ini terletak di gedung sekolah yang telah 

direnovasi dengan gaya arsitektur 

melingkar yang khas menjadikan museum 

ini tempat yang wajib dikunjungi.

Parade Obor Museum Kerajinan  Tottori

Museum Kerajinan Rakyat Tottori, yang 

didirikan oleh aktivis seni rakyat Shouya 

Yoshida pada tahun 1949, menampilkan 

sekitar 5.000 mahakarya dari pengrajin di 

seluruh dunia. Jika Anda mencari suvenir 

unik, maka kunjungilah Toko Kerajinan 

Rakyat Takumi di sebelahnya. Jika Anda 

lapar, mampirlah ke Restaurant Takumi di 

mana Anda dapat menikmati Tottori 

Wagyu maupun shabu-shabu, yang 

tentunya terbuat dari daging sapi terbaik 

Jepang dengan harga terjangkau.

Festival Pembukaan Musim Panas  Gunung 

Daisen yang diadakan setiap tahun pada 

akhir pekan pertama di bulan Juni ini 

adalah salah satu acara musiman khas dari 

Tottori. Setelah diadakan upacara di Kuil 

Ogamiyama, sekitar 2.000 peserta dengan 

obor di tangan mengikuti seorang pendeta 

Shinto saat ia menuruni jalan setapak menuju 

Bakuroza sehingga tampak seolah-olah 

terdapat sungai api yang mengalir menuruni 

lereng gunung. Siapapun dapat bergabung 

dan merasakan langsung acara fenomenal ini.

Eastern Area

Central Area Western Area Eastern Area
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MAP 22

603 Hakuto, Tottori-shi, Tottori 9 Daisen, Daisen-cho, Saihaku-gun, Tottori

MAP 27

Iwayado, Wakasa-cho,  

Yazu-gun, Tottori

MAP 28

Daisen, Daisen-cho,  

Saihaku-gun, Tottori

MAP 29

Itaibara, Ichinose, Chizu-cho, 

Yazu-gun, Tottori

Hakuto Shrine

Diceritakan dalam legenda Kelinci Putih Inaba, seekor kelinci 

pulih setelah dia membasuh lukanya pada kolam Mitarashi yang 

terletak di tengah kuil. Oleh karena itu warga sekitar meyakini 

bahwa kuil Hakuto memiliki kekuatan untuk meredakan luka 

bakar atau  masalah kulit lainnya. Kelinci dalam cerita tersebut 

juga berperan sebagai dewi asmara dalam cerita rakyat Jepang 

sehingga Kuil Hakuto juga ditunjuk sebagai tempat keramat 

bagi para pasangan kekasih pada tahun 2010.

Kuil Fudoin Iwayado yang dibangun di 

dalam gua yang terbentuk secara alami 

diyakini telah selesai dibangun selama 

periode Daido (806-810). Kuil itu adalah 

salah satu dari sedikit bangunan yang 

lolos dari kerusakan akibat kebakaran 

ketika panglima perang Hideyoshi 

Toyotomi menyerbu daerah itu pada 

abad ke-16. Konon patung Fudomyo 

(salah satu dari lima Raja Kebijaksanaan 

Buddha) telah melindungi candi dari 

bencana tersebut.

Menampilkan bukit pasir di tepi laut, pantai berbatu, dan hutan purba, Tottori menawarkan beragam 

pemandangan menakjubkan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di Jepang. Selain itu, sejarah yang 

berkembang pesat di sini, menyisakan kuil kuno dan kota bersejarah yang terdapat di Kojiki, salah satu 

karya literatur tertua di Jepang. Jelajahi kekayaan sejarah budaya Tottori dan manjakan diri anda dengan 

keindahan alamnya yang menakjubkan.

Iluminasi Payung Jepang Daisen

MAP 23  

  

Desa Itaibara

 

 

Jangan lewatkan kesempatan untuk 

melihat salah satu langit malam paling 

menakjubkan di Jepang. Tur yang 

diadakan secara berkala ini akan 

mengajak Anda berkeliling ke daerah 

sekitar Gunung D aisen untuk mengambil 

foto romantis di bawah langit yang 

berkilaukan gemerlap bintang. Tur ini 

diadakan 2 hingga 3 kali sebulan dan 

menawarkan pemandangan spektakuler 

yang dapat berubah sesuai musim serta 

kondisi cuaca.

Di antara pemandangan alam yang 

dihiasi pegunungan di daerah Chizu 

terletak Desa Itaibara. Pemukiman ini 

adalah salah satu dari sedikit desa 

pegunungan di mana struktur tradisional 

otentik tetap dilestarikan sebagai salah 

satu warisan budaya. Sebuah rumah teh 

dan toko-toko lain dibuka di bangunan 

yang telah direnovasi semenjak dibangun 

pada periode Edo (1603-1868) dan 

Showa (1926-1989) semakin menambah 

suasana bersejarah desa ini.

Eastern Area Western Area

Beratapkan langit berbintang

Kunjungi Kuil Daisenji selama festival musim panas Obon 

(perayaan untuk menghormati jiwa leluhur) untuk menyaksikan 

pemandangan yang tidak pernah anda saksikan. Setelah 

matahari terbenam, terdapat lebih dari 100 iluminasi payung 

tradisional berwarna cerah yang disebut wagasa menciptakan 

pemandangan bernuansa surealis yang misterius dengan latar 

belakang bangunan kuil yang megah.

Foto dari the Daisen Tourism Organization.

Kuil Fudoin Iwayado

Eastern Area Western Area Eastern Area
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MAP 30

796 Yodoe, Yodoe-cho, Yonago-shi, Tottori

MAP 31

353-3 Sumura, Houki-cho, Saihaku-gun, Tottori

MAP 33

634 Akamatsu, Daisen-cho, 

Saihaku-gun, Tottori

MAP 34

2529 Uomachi, Kurayoshi-shi, 

Tottori

MAP 35

2568-1, Uomachi, Kurayoshi-shi, 

Tottori

Workshop Boneka Hakota

P

Museum Fotografi Shoji Ueda:
mengagumi hasil karya seorang Master

Wagasa Denshokan:
Membuat payung tradisional Jepang

  
Populer pada zaman Edo, payung tradisional Jepang yang 

disebut wagasa ini terbuat dari kayu dan kertas yang diminyaki. 

Bahkan sampai saat ini, wagasa tidak pernah gagal memikat 

dengan desainnya yang unik dan cantik. Di sini kita dapat 

mencoba untuk membuat payung Jepang sendiri di studio 

wagasa ini, dan tentunya kita dapat membawa pulang hasil 

karya kita sebagai kenang-kenangan.

Di sini kita bisa menikmati hasil karya fotografi seorang pria y ang telah 

mengabadikan potret sebuah era ke dalam film di Museum Fotografi Shoji Ueda 

yang terletak di ladang indah dengan pemandangan sejuk pegunungan di bagian 

barat Tottori. Shoji Ueda terkenal karena karya-karyanya yang tidak ortodoks,  

menampilkan bukit pasir Tottori sebagai latar belakang. Museum i ni menawarkan 

ruang kontemplatif untuk mengajak pengunjung kembali merasakan k ehidupan 

penduduk Jepang pascaperang melalui komposisi surealis nan menarik yang 

pasti akan menginspirasi dan menggerakkan hati siapapun yang melihatnya.

Bersepeda Menuruni Gn. Daisen
Kurayoshi Kimono Stroll:
Memutar kembali Waktu

Penggemar aktivitas outdoor tidak akan 
mau melewatkan pengalaman 
menyenangkan seperti bersepeda 
menyusuri jalan yang berkelok-kelok di 
gunung Daisen. Pengendara sepeda yang 
berpengalaman juga bisa mencoba untuk 
balapan di berbagai variasi jalur on-road 
dan off-road dengan sepeda gunung. 
Sedangkan untuk mereka yang mencari 
kegiatan yang lebih santai dapat memilih 
salah satu pilihan aktivitas bersepeda yang 
lebih ramah bagi pemula dengan opsi 
singgah di peternakan dan destinasi lokal 
yang menyenangkan lainnya.

Kurayoshi di bagian tengah Tottori 
menawarkan kain tradisionalnya sendiri 
yang khas dengan warna nila tua dan 
pola putih bersih yang memberikan 

kesan segar. Nyaman dan bergaya, Di 
sini Anda akan merasakan pengalaman 

bersejarah Distrik Tembok Putih
Kurayoshi layaknya penduduk asli
setempat dengan mengenakan kimono 

Kurayoshi yang elegan. Dalam balutan 
pakaian unik yang ditenun dengan 
tradisi lokal ini, Anda akan merasa 
seolah setiap langkah kaki mengajak 
Anda kembali ke masa lalu.

Selama berabad-abad, Boneka Hakota 
telah diberikan kepada anak-anak 
sebagai jimat pelindung. Boneka ini 
hanya dibuat di sebuah kota bersejarah 
di Kurayoshi. Kebiasaan ini dimulai 
ketika seorang
pedagang keliling terpesona oleh sikap 
sederhana dan simpel dari para wanita 
yang dia temui di Kurayoshi dan 
mendesain boneka dengan imej mereka. 
Di sini Anda akan diajak untuk 
mendesain sendiri wajah boneka sesuai 
dengan yang Anda inginkan, dan jangan 
lupa untuk membawa boneka ini pulang 
membuat Anda tetap aman.   

engalaman dari Tottori

Western Area Western Area

Western Area Central Area Central Area
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MAP 32

MAP 36

313 Yamane, Aoya-cho,  

Tottori-shi, Tottori

MAP 37 MAP 38

55 Kakuji, Tottori-shi, Tottori Chizu-cho, Yazu-gun, Tottori

Pengalaman Memetik Pir:
Mencicipi Buah khas Tottori

Furusato Kenkomura:
Ikuti Lokakarya Tembikar

Tottori terkenal sebagai produsen buah pir Nijisseiki nomor satu 

di Jepang (yang memiliki arti "Abad ke-20" secara harfiah). Di 

sini pecinta buah segar akan diajak untuk memetik buah langsung

 dari pohonnya. Petik buah yang matang, dan rasakan sendiri 

tekstur renyah dari daging dan rasa buah  yang manis. Banyak 

kebun buah-buahan yang tersebar di seluruh prefektur, tetapi 

jangan lupa pastikan untuk memeriksa apakah buah pir sedang 

musimnya sebelum Anda berkunjung kesini.

Di Tottori ada sebuah legenda menceritakan tentang seorang samurai 

yang dalam mimpinya dia bertemu dengan Bodhisattva dan diberitahukan 

lokasi yang menjadi asal mula sebuah sumber mata air sebagai hadiah 

karena ia telah menyelamatkan seekor serigala putih. Hal ini memunculkan 

bentuk unik tembikar yang disebut Hakuro-yaki (secara harfiah berarti "

peralatan serigala putih") menggunakan tanah liat yang didapatkan dari 

daerah tersebut. Di sini Anda dapat membuat karya tembikar sendiri 

dengan bimbingan dari ahli, atau dapat membeli saja sebagai oleh-oleh. 
Tottori memiliki kekayaan tradisi dan keindahan alam yang masih sangat terjaga. Dengan ragam 

budaya yang dihormati dan dibudidayakan hingga kini, Anda dapat merasakan petualangan 

yang seru secara langsung. Dapatkan pengalaman berharga dengan mengenal tradisi Jepang 

ketika Anda membuat kerajinan tangan yang menjadi hasil karya warisan turun temurun di sini.

Studio Washi Aoya:
Kerajinan Kertas Tradisional Jepang

Kertas tradisional Jepang Inshu adalah 
kertas yang menjadi pilihan dari para 
penulis kaligrafer terkemuka di seluruh 
negeri. Terkenal akan daya tahannya, 
Kertas Inshu ini bahkan telah digunakan 
untuk membuat teks sejarah Jepang 
sejak jaman dahulu kala. Di sini Anda 
secara berdampingan dengan pengrajin 
lokal akan diajak untuk mempelajari 
rahasia di balik kertas legendaris ini. 
Kemudian, dengan menggunakan teknik
yang diturunkan dari generasi ke 
generasi, Anda akan dibimbing untuk 
membuat kertas Inshu Jepang sendiri.

Museum Seni Watanabe Forest-bathing

Perjalanan kembali ke zaman samurai.
Museum ini menampilkan banyak baju 
zirah dan pedang samurai. Selain itu 
museum ini juga menawarkan koleksi 
sebanyak 30.000 barang antik oriental 
termasuk seni dari Cina, keramik, dan 
seni Buddha yang dikumpulkan selama 
60 tahun oleh dokter setempat 
bernama Hajime Watanabe. Di tempat 
yang menjadi kiblat para penggemar 
samurai ini, Anda dapat mencoba baju 
besi samurai asli hanya dengan 
membayar sekitar 1.000 yen saja.

Masuklah ke alam liar Tottori yang masih 
teriaga keasliannya dan tenangkan 
tubuh serta jiwa dengan sentuhan alam.
Ditemani pemandu, hubungkan kembali 
diri Anda dengan alam dan hilangkan 
penat Anda dari tekanan kehidupan 
sehari-hari di sini. Pelajari pula ragam hal 
tentang berbagai makhluk yang 
menjadikan hutan tak terjamah manusia 
ini sebagai rumah. Nikmati ketenangan 
bermeditasi sambil mendengarkan 
serenade suara hutan di malam hari.   

Varies by location

All Areas Central Area

15-1 Yokote, Misasa-cho, Touhaku-gun, Tottori

Eastern Area Eastern Area Eastern Area
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MAP 40

1740-30 Maruyama, Hoki-cho, 

Saihaku-gun, Tottori

MAP 41

2-11 Mizunashihara, Kobayashi, 

Hoki-cho, Saihaku-gun, Tottori

Daisen G Beer Rumah Susu Daisen

H

Ramen Sapi dan Burger 

Tottori

Daging kepiting yang manis dan lezat serta paling dicari di dunia, 

merupakan kenikmatan yang tiada duanya. Di Tottori Anda bisa menikmati 

kepiting segar yang langsung ditangkap dari pelabuhan setempat sebagai 

hidangan klasik pada musim dingin.  Variasi kepiting yang ada di Tottori 

semuanya memiliki nama lokal seperti kepiting Matsuba atau Beni-zuwaigani. 

Tidak peduli namanya, cara memasaknya baik dipanggang atau direbus, 

rasanya pasti akan tetap memanjakan perut semua pecinta makanan laut.

Daisen G Beer menawarkan berbagai 
macam minuman yang semuanya terbuat 
dari air mata air alami yang mengalir di 
kaki gunung Daisen. Air ini terkenal 
dengan kemurnian airnya yang terasa 
sedikit manis. Pada tahun 2011, Daisen G 
Beer “Weizen” menerima Penghargaan 
Bir Dunia yang sangat bergengsi yang 
diberikan hanya kepada bir terbaik di 
dunia. Dengan hasil racikan akhirnya 
yang manis, bir pemenang hadiah  
bergengsi ini ternyata sangat cocok 
dipadukan dengan hidangan apa pun dan
berhasil menjadikannya bir lokal paling 
disukai di Tottori.

Di rumah susu Daisen Makiba, 
pemandangan pastoral dari padang 
rumput yang indah di mana ternak 
merumput dengan tenang mengingatkan 
kita pada kesederhanaan di masa lampau. 
Nikmati es krim lembut sambil menikmati 
pemandangan Laut Jepang di bawah dan 
gunung Daisen menjulang tinggi di atas 
sana. Anda juga akan menemukan restoran
dan area barbekyu yang menyajikan 
makanan yang diolah dari susu dan daging 
segar lokal serta toko yang menjual 
makanan khas Tottori.  

Variasi sesuai toko

Variasi sesuai toko

idangan Lezat di Tottori

Snow Crab
(Kepiting Matsuba dan Beni-zuwaigani)

All Areas

All Areas

Tottori adalah surganya pecinta 
daging. Pertama, ada ramen dengan 
tulang sapi. Sangat langka ditemukan 
pada ramen, di sini ramen memakai 
kuah kaldu dari tulang sapi yang 
memiliki rasa dan aroma gurih yang 
khas. Berikutnya, ada hamburger. 
Dianugerahi dengan alam yang ideal 
untuk beternak sapi, burger Tottori 
terkenal dengan rotinya yang lembut 
dengan daging sapi juicy di dalamnya.

*Produk asli mungkin berbeda dari foto.

Western AreaWestern Area
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MAP 39

Daging Sapi Wagyu Tottori Sakaiminato Fish Market

Pecinta makanan laut pasti tidak akan melewatkan berkunjung 
ke pasar ikan Sakaiminato, salah satu pasar ikan paling ramai di 
Jepang bagian barat. Saksikan sendiri bagaimana para penjual 
dan pembeli dengan bersemangat melakukan tawar-menawar 
untuk mendapatkan hasil tangkapan laut yang baru saja 
ditangkap, termasuk tuna dan kepiting terbesar di seluruh 
Jepang! mengobrol dengan penjual ikan yang ramah tentang 
hasil tangkapan hari ini, cicipi dagangannya, beli sesuatu untuk 
dibawa pulang dan dinikmati bersama keluarga.

Tiram Iwagaki

Kepingan nan lezat ini adalah cita rasa 
musim panas terbaik di Tottori. Secara 
tradisional ditangkap oleh penyelam 
profesional, tiram ini memiliki julukan 
susu dari laut karena kaya akan nilai 
gizinya. Tiram ini juga memiliki lebih 
banyak daging dibandingkan dengan 
tiram biasa yang tentunya lezat dengan 
rasa creamy dan lembut yang meleleh di 
mulut Anda. Pada awal musim panas 
hingga pertengahan Agustus, tiram ini 
akan mencapai ukuran idealnya. Dalam 
jangka waktu panen yang pendek ini 
rasa tiram Iwagaki dijamin sangat lezat 
apalagi jika dimakan mentah dengan 
sedikit perasan lemon

Sake Tradisional TottoriTuna Sirip Biru Pasifik

Manjakan lidah Anda dengan sensasi kuliner yang tiada duanya 
dari daging sapi Tottori  yang lembut dan luar biasa enak.
Sebagai produk asli Tottori, daging sapi ini telah dibudidayakan
produksinya selama lebih dari satu abad. Menawarkan 55 
persen konsentrasi asam oleat, lemak kualitas tertinggi yang 
dapat ditemukan dalam daging sapi, Tottori wagyu ini memiliki 
ciri khasnya tersendiri untuk meleleh di mulut yang pastinya 
akan menggetarkan lidah siapapun yang memakannya.

Variasi sesuai toko

 
 

Variasi sesuai toko

Spesialisasi Tottori, tuna sirip biru Pasifik 
yang diberi julukan raja laut karena 
tekstur dagingnya yang halus dan kaya 
akan rasa. Dari bulan Juni hingga 
Agustus, tangkapan sirip biru Pasifik 
terbesar di seluruh Jepang dibawa ke 
pelabuhan dan dijual di Pasar Ikan 
Sakaiminato yang terkenal. Dari sashimi 
segar hingga ramen, hampir setiap 
bagian dari tuna premium ini dapat 
diolah menjadi masakan lokal yang 
menggugah selera.

*AProduk asl i  mungkin berbeda dari  foto.  sumber foto dari  Karoko.

Diseduh menggunakan air yang kaya 
mineral dari salju di puncak tertinggi 
Tottori, sake yang diproduksi di wilayah 
ini memiliki cita rasa tersendiri. Di antara 
sekian banyak sake lokal yang menarik 
untuk dicoba, Kumezakura dibuat di kaki 
gunung Daisen. Jangan lewatkan untuk 
mencicipi Hiokizakura yang terbuat dari 
beras Gouriki yang sebelumnya pernah 
punah, dan Benten Musume yang 
disajikan dalam keadaan panas.

Foto dari Yamamasu Saketen.

Western Area

9-5 Showamachi, Sakaiminato-shi, Tottori

Tottori adalah surga bagi para pecinta makanan laut segar seperti snow crab Matsuba yang lezat 

di musim dingin dan tiram Iwagaki di musim panas. Wilayah ini juga terkenal dengan daging sapi 

yang meleleh di mulut yang disajikan dalam burger premium dan hidangan hot pot dekaden yang 

pastinya akan memanjakan lidah dan perut Anda.

All Areas

Variasi sesuai tokoVariasi sesuai toko

All Areas All Areas All Areas
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MAP 42 MAP 43

MAP 47

Iwami-cho, Iwami-gun, Tottori

MAP 46

Sekigane-cho, Kurayoshi-shi, 

Tottori

MAP 48

Shikano-cho, Tottori-shi,  

Tottori

Kaike Hot Springs

Iwai Hot Springs Shikano Hot SpringsSekigane Hot Springs

Relaksasi di Tottori

Misasa Hot Springs

Terkenal dengan khasiat penyembuhannya, mata air panas di 
Misasa mengandung radon tingkat tinggi yang mempercepat 
metabolisme dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 
Dengan penginapan ryokan tradisional yang berjejer di tepi 
Sungai Mitoku, jalan utama yang tenang, dan jembatan Kajika 
dan Koitani yang mempesona, kota mata air panas bersejarah 
ini adalah tempat yang menyenangkan untuk bersantai. 
Pemandangan jalanan retro sangat mempesona setelah 
matahari terbenam saat temaram lampu lentera menerangi 
jalan.

Foto dari Prefektur Tottori. 
Dipilih sebagai salah satu dari 100 tempat terbaik Jepang untuk 
menyaksikan matahari terbit, pemandangan dari resor mata air 
panas ini memiliki garis pantai yang indah, pantai berpasir putih, 
hamparan pinus hijau, serta Gunung Daisen yang menjulang 
tinggi sebagai latar belakangnya. Air hangat yang menenangkan 
ini efektif melawan nyeri saraf, mengatasi kulit yang bermasalah, 
hingga anemia. Lokasi Kaike hot spring yang berada di pusat ini 
menjadikannya basis yang nyaman ketika Anda berkeliling 
Tottori dan Shimane.

Foto dari Toukouen. 

Terletak di kaki gunung Daisen, mata air 
panas Sekigane adalah salah satu dari 
sedikit mata air di dunia dengan radium 
tingkat tinggi yang membantu untuk 
meringankan penyakit seperti rematik, 
nyeri saraf, asam urat, tekanan darah 
tinggi, hingga arteriosklerosis. Meskipun 
memiliki kandungan mineral yang tinggi, 
air dari mata air tersebut sangat jernih 
dan tidak berbau sehingga disebut-sebut 
sebagai “air platinum”. Sumber air panas 
ini menjadi tujuan yang ideal baik untuk 
bermalam maupun sekedar mampir di 
sela-sela perjalanan Anda.

Foto dari Yumeikan

Mata air panas Iwai, dengan sejarah lebih 
dari 1.200 tahun, adalah yang mata air 
panas tertua di wilayah Sanin. Bangunan 
kayu tradisional elegan yang bentuknya 
sama sekali tidak berubah sejak lama itu 
seolah membawa kita kembali ke masa 
lalu yang tenang. Rasakan sensasi 
menyatu dengan sejarah dengan 
berpartisipasi dalam tradisi budaya yang 
turun temurun diwarisi sejak zaman Edo 
(1603-1868), gunakan sendok kayu untuk 
menuangkan air panas ke kepala Anda 
sambil menyanyikan lagu daerah yang 
unik di mata air Iwai.

Foto dari Prefektur Tottori.

Terletak di kota dekat kastil yang tenang 
dikelilingi oleh pegunungan, nama mata 
air panas ini diambil dari nama seorang 
samurai terkenal bernama Yamanaka 
Shikanosuke dari periode Sengoku 
(1467- 1600) abad pertengahan Jepang. 
Air dari Pemandian Air Panas Shikano 
dikenal sebagai "air untuk wanita" 
karena efeknya yang dapat meremajakan
kulit. Mampirlah ke tempat parkir Hot 
Pier Kano atau Sanshien untuk menikmati
pemandian air panas gratis untuk kaki 
Anda yang lelah setelah seharian 
bertamasya.

Foto dari Sanshien.   

Misasa-cho, Tohaku-gun, Tottori

Central Area

Kaike Onsen, Yonago-shi, Tottori

Central Area Eastern Area

Western Area

Eastern Area
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MAP 44

Yurihama-cho, Touhaku-gun, Tottori

MAP 49

Tottori-shi, Tottori

MAP 50

Yoshioka Onsen-cho,  

Tottori-shi, Tottori

MAP 51

Ketaka-cho, Tottori-shi, Tottori

Hawai Hot Springs Togo Hot Springs

Pemandangan dari Sumber Air Panas Togo yang terletak di 
pantai tenggara Danau Togo termasuk  salah satu dari 
delapan tempat dengan pemandangan terbaik Sanin. Mata 
air panas ini dikenal sebagai "air cinta" karena kekuatannya 
untuk memberkati para pengunjung pemandian dengan 
persalinan yang mudah. Nikmati keindahan pohon sakura di 
musim semi, kembang api yang meriah di musim panas, 
ragam warna dedaunan yang indah di musim gugur, serta 
kepiting Matsuba yang lezat di musim dingin.

Tottori Hot Springs

Air panas yang mengalir dari tanah di 
dekat gedung-gedung pemerintah 
prefektur Tottori memasok banyak 
fasilitas pemandian air panas yang 
berjarak hanya lima menit apabila 
ditempuh dengan berjalan kaki dari 
Stasiun Tottori. Meski dikelilingi 
bangunan modern, satu langkah saja 
Anda pergi ke kawasan pemandian air 
panas ini, maka Anda akan dibawa ke 
dunia yang berbeda. Empat pemandian 
umum alami di daerah ini sering 
dikunjungi oleh para pebisnis dan turis 
setiap harinya dan menciptakan 
suasana yang sangat santai dan ramah 
untuk yang mengunjunginya.

Hamamura Hot Springs

MAP 45

Yurihama-cho, Touhaku-gun, Tottori

Yoshioka Hot Springs

Tottori memiliki sepuluh distrik pemandian air panas dengan fasilitas mewah untuk meremajakan 

tubuh dan jiwa. Pengunjung dapat menenangkan diri mereka di mata air panas radon Tottori yang 

terkenal di dunia yang membantu mempercepat metabolisme, meningkatkan sistem kekebalan, dan 

mempercepat proses regenerasi tubuh. Nikmati air hangat dan manjakan diri Anda dengan semua 

fasilitas yang memenuhi setiap kebutuhan Anda.

Tampak seolah mengambang di atas Danau Togo yang 
indah, bangunan-bangunan indah dari mata air panas Hawai 
terlihat mengesankan sepanjang tahunnya. Dikenal sebagai 
air "koi" (secara harfiah dapat berarti "ikan koi” dan "cinta"), 
mata air panas ini seolah terpisah dari dunia luar untuk 
menciptakan kesan keharmonisan yang populer di antara 
pasangan. Air dari mata air tersebut berfungsi untuk 
mengobati gangguan imunologi, neuralgia, serta meredakan 
nyeri sendi.  Foto dari Yozyokan.

   

Dengan sejarah lebih dari 1.000 tahun, 
Mata Air Panas Yoshioka pertama kali 
ditemukan pada tahun 962 oleh pria 
bernama Yoshioka. Dia kagum pada 
bagaimana air secara ajaib dapat 
menyembuhkan kondisi kulit putrinya 
dan mengembalikan kecantikannya 
seperti sedia kala. Pada zaman Edo, 
para penguasa klan Ikeda sering 
mengunjungi pemandian air panas ini di 
musim semi, dan hingga saat ini masih 
tetap populer di kalangan pria dan 
wanita yang ingin meremajakan kembali 
kulit mereka. Jangan lewatkan juga 
festival bunga di bulan April dan festival 
kunang-kunang di bulan Juni!

Foto dari Yoshiokaonsenkaikan ichinoyu.

Pemandian Air Panas Hamamura 
terkenal dengan kekayaan mineral pada 
air panas dan sejarahnya yang 
berlangsung selama 500 tahun. 
Menurut legenda setempat, seekor 
bangau yang terluka sembuh total 
setelah berendam di mata air yang 
memberi mereka julukan Mata Air 
Burung Bangau. Para pengunjung 
pemandianpun menikmati 
pemandangan pantai pasir putih yang 
tenang sambil bersantai di air yang 
menyegarkan dari mata air ini di tepi 
Laut Jepang.

Foto dari T ottori Prefecture Film Commission.

Central Area Central Area

Eastern Area Eastern Area Eastern Area
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Nichinan

Tottori

Free Wi-Fi Service

TottoriBB

Tottori

10min.

22min.

37min.

56min.

36min.

44min. 10min.

44min.

40min.

37min.

25min.

14min.

23min.

20min.

petualangan Anda selanjutnya ke Tottori!

MisasaDaisen

Hino

Yonago

Sakaiminato

Tottori

Iwami

Tottori 

Airport

Yonago 

Airport

Chizu

ORIX 

Rent-A-Car 

Tottori Airport 

Yonago Airport 

Times CAR 

RENTAL

Tottori Airport 

Yonago Airport 

NIPPON 

RENT-A-CAR

Tottori Airport 

Yonago Airport 

Tottori Airport 

Yonago Airport 

Yonago Airport 

Sapporo

Tokyo

Osaka
Hiroshima

Fukuoka

Nagoya

Kyoto

Car

Autumn

Winter

See

Experience

Fine Dining

Relax

Tottori

Adventure 

Spring

Summer

Kurayoshi

  

NISSAN

Rent a Car

 
TOYOTA

Rent a Car

 
Prefektur Tottori 

menyediakan layanan 
nirkabel bebas biaya untuk 
para turis dan wisatawan 
yang datang berkunjung 
dengan titik akses yang 
tersebar di seluruh Jepang. 
Scan barcode di samping 
untuk informasi lebih lanjut.

 
merencanakan perjalanan yang sempurna untuk 

  

Akses ke Tottori
Tottori dapat diakses dari semua kota dan bandara 

besar Jepang. Lihat peta dan bagan di halaman ini 

untuk menemukan cara akses ke Tottori dan tujuan 

yang diperkenalkan dalam brosur ini. Perkiraan 

waktu perjalanan disediakan untuk membantu Anda 

[ Menuju T ottori]

Western
Area

Western Area Central Area Eastern Area

Estimasi Waktu Tempuh Menuju T ottori

Informasi Rental  Mobil di  Airport
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Kansai Airport

Kansai Airport

Haneda Airport

Haneda Airport

5min.

5min.

250min.

240min.

180min.

160min.

190min.

150min.

50min.

50min.

Hiroshima Airport

Hiroshima Airport

Fukuoka Airport

Fukuoka Airport

Osaka Namba / OCAT

Osaka Namba / OCAT

Hiroshima Shinkansen Exit

Hiroshima Bus Center

Yonago

Station

Tottori

Station

Tottori Airport

Yonago

Airport

220min.

330min.

220min.

180min.

50min.

50min.

Shin-Osaka Station

Shin-Osaka Station

Hiroshima Station

Hiroshima Station

Hakata Station

Hakata Station

Shanghai Pudong

 International Airport

Hong Kong

International Airport

BusAirplane Railway

Incheon International Airport

80min.All Nippon Airways

85min.All Nippon Airways

90min.Air Seoul

220min.Hong Kong Airlines

140min.Juneyao Airlines

 
Peta Area Tottori

Central
Area Eastern

    Area

Akses ke Tottori dan Yonago
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o
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o
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www.tottori-tour.jp/en/

Tottori
Tourism Guide

Tottori Official Website

www.facebook.com/

tottoritouren/

Visit Tottori, 
Japan

Facebook

www.instagram.com/

tottoriawesome/

TOTTORI
Awesome

Instagram

Tottori, U
niquely Yours

Tottori. Awalnya, aku bahkan tidak 

familiar dengan namanya.

Aku tidak menyangka bahwa di sana 

tersimpan semua perjalanan, momen, 

bahkan kenangan yang tak akan 

pernah terlupakan seumur hidup.


